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Paraula de jueu 
Martí Gironell 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561684 
 

El mestre d’obres Pere Baró rep l’encàrrec de la vila reial de Besalú 
de reconstruir el pont que tres-cents anys abans havia aixecat el 

constructor Prim Llombard, perquè una riuada l’ha destruït. Un jove 
jueu, en Kim, troba la manera de participar en les obres, que 

s’aturaran per causes que es veurà abocat a investigar. 
Una aventura medieval protagonitzada pel Kim i l’Ester, una noia 

cristiana que treballa entre l’hospital de l’Almoina de Barcelona i el 
call jueu. A través d’ells veurem com jueus i cristians viuen la seva 
complexa realitat mentre ens capbussem en els costums del segle 

XIV. El poder de les paraules, la força de les conviccions, l’amor i el 
respecte son els ingredients bàsics per aixecar un pont d’entesa 

entre les dues religions. Una empresa no gens fàcil perquè trobaran 
persones d’un costat i de l’altre que estan disposades a impedir-ho. 

 
 
 

 
 
Esperant Godot 
Samuel Beckett 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561894 
 
Des de la seva estrena a París el 1953, ha esdevingut clau 
en el teatre i la cultura contemporanis. 
Dos rodamóns, Vladimir i Estragó, es reuneixen al peu 
d’un salze esperant l’arribada d’en Godot. Mai arribem a 
saber qui és Godot o què havien de tractar.  
A cada acte, hi apareixen el cruel Pozzo i el seu esclau 
Lucky, seguits d'un noi que fa arribar el missatge a 
Vladimir i Estragon que Godot no vindrà avui, "però 
demà segur que sí".  
Sobre aquest argument tan simple, Samuel Beckett 
planteja, des dels paràmetres del teatre de l’absurd, els 
interrogants que turmenten l’home mentre dura el seu 
pas pel gran circ del món.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561684
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561894


El viatge de la Cilka 
Heather Morris 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00568835 
 

Una història d’amor i resistència. La bellesa de la Cilka va ser la seva 
condemna; l’amor, la seva salvació.  

Només té setze anys quan el comandant del camp de concentració 
d’Auschwitz-Birkenau la converteix en la seva concubina.  
Quan s’acaba la guerra i alliberen el camp, és acusada de 

col·laboracionista i és condemnada a treballs forçats en un gulag de 
Sibèria. Allà s’enfronta a més perills, alguns de nous i alguns que li 

resulten horriblement familiars.  
Però un dia coneix una metgessa que li dona protecció i li ofereix 

cuidar-se dels malalts del campament, una feina titànica tenint en 
compte les condicions brutals en què viuen. Desafiant la mort i el 

terror cada dia, la Cilka descobreix una força que mai no havia sabut 
que tenia, i que dins el seu cor encara hi ha lloc per a l’amor.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els bons dies 
Rafael Vallbona i Sallent 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00451865 
 
Distingida amb el premi Roc Boronat, la novel·la és un 
homenatge bell i sincer a les revolucions frustrades, a les 
preguntes sense resposta, i una reivindicació de la 
memòria com a autèntic instrument de transformació 
social. 
En Ricard viatja a París amb l’esperança de retrobar-hi un 
vell amic que el redimeixi del desconcert i convulsió que 
l’ofega a la Barcelona del 2017. Trenta anys enrere, hi 
van anar junts fugint d’una Transició que suposava la 
renúncia als seus ideals, i allà van conèixer filòsofs 
d’esquerres, artistes bohemis i revolucionaris de cafè, 
que, com ells, lluitaven amb la força de la paraula per 
transformar el món.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00568835


 
Claus i Lucas 

Agota Kristof 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00568389 

 
Escrita amb desapassionada precisió, Claus i Lucas és una freda 
ganivetada de la qual el lector no acabarà de refer-se mai. Una 

trilogia clàssica moderna. Una lliçó d’escriptura. Una lectura 
memorable i devastadora.  

Els bessons Claus i Lucas viuen en un país ocupat per forces 
estrangeres. Són enviats a una ciutat fronterera, fugint de la Guerra 
que s’apropa al seu final. La seva àvia, una dona cruel i abjecta que 
viu en una caseta ruïnosa dels afores, els acollirà de mala gana. Els 

nois respondran a les penalitats practicant una sèrie d’exercicis amb 
l’objectiu de fer suportable l’insuportable: el fred, la gana, el dolor, la 

guerra. Anotaran els seus progressos en un quadern escolar i 
esdevindran uns mestres precoços i impassibles en l’art de 

sobreviure.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vigília 
Marc Artigau 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00553248 
 
Una història sobre el poder infinit de l’amor, el valor 
dels nostres records i la vida que hem decidit dur a 
terme per sobreviure al nostre passat.  
En Raimon escriu contes per a la ràdio i viu amb el seu 
germà Blai, que va quedar trastocat per un accident en 
un bosc quan era petit i ara porta una vida senzilla 
treballant en un taller ocupacional.  
Un dia en Rai rep un encàrrec estrany: la Cèlia, vol 
contractar-lo perquè li escrigui la seva biografia. 
La seva relació creixerà a cavall del relat i el record.  
Ella li encarregarà reescriure tot allò que va viure i ell 
intentarà esbrinar què s’amaga darrere una oferta gens 
innocent.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00568389
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00553248


L'abisme. Tots tenim un motiu per caure  
Carla Gracia 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00560489 
 

L'Octavi Fontseca està en crisi: el seu matrimoni s'ensorra i 
és incapaç d'escriure. Ja no queda res de l'escriptor d'èxit 

que es va convertir en la veu d'una generació.  
Trenta anys més tard, l'Octavi continua vivint d'un passat que 

no existeix. El seu editor s'impacienta i li proposa publicar 
amb el seu nom el manuscrit d'un altre.  

Un matí, dos policies l'informen que la seva mare, que el va 
abandonar quan era petit, ha aparegut morta.  

L'autòpsia revela que abans de morir es va empassar una 
pedra; una pedra que amaga secrets d'una vida que l'Octavi 

creia oblidada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Polaroid i altres relats 
Marta Romagosa 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531789 
 

Una selecció de relats intimistes, escrits per ser 
explicats, quasi sempre amb una sorpresa 
argumental i amb la particular veu narrativa de 
l'autora. 
Tretze històries entrellaçades les unes amb les 
altres a través de personatges tan normals com 
especials que parlen de l'excepcionalitat de les 
coses quotidianes i de la universalitat de la 
intimitat.  
Contes curts i intensos que no deixaran cap lector 
indiferent, sagetes que arriben directes al cor per 
despertar tots els sentits. 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00560489


 Àlies Grace 
Margaret Atwood 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00553873 
 

Una novel·la impressionant i seductora, amb el poder d’involucrar-
nos. Amb la prosa elegant que la caracteritza i la combinació de 

diverses tècniques narratives, l’autora no només crea una història 
extremadament inquietant d’assassinat i obsessió, sinó també un 

retrat fascinant sobre la vida de les dones en una altra època.  
És l’any 1851, i la Grace Marks compleix condemna al penal de 

Kingston per l’assassinat d’en Thomas Kinnear i la Nancy 
Montgomery, l’amo i la governanta de la casa on servia. Detinguda 
als setze anys, en fa vuit que és objecte dels judicis discordants de 

l’opinió pública, propensa a veure-la ara com una santa, ara com un 
botxí. Cada setmana s’entrevista amb el doctor Jordan, un jove 

psicòleg a qui ha contractat un grup de feligresos convençuts de la 
innocència de la Grace, per tal d’esclarir els fets i, així, aconseguir 

l’indult per a la reclusa.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Camí dels esbarzers 
Alba Dalmau 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00324544 
 
Sandville. Un poble qualsevol a l’interior dels Estats 
Units, on els habitants porten una vida senzilla, 
aparentment tranquil·la. Només aparentment, perquè 
en tot moment hi ha esclats de fúria i desamor, de 
desesperació i amistat, de traïció i connexió, de vida i 
mort. Hi ha guspires que il·luminen tota una vida. Hi ha 
buits que la xuclen. Hi ha freds que la congelen. El 
camí dels esbarzers té ànima de novel·la. Hi anirem 
retrobant els mateixos personatges de relat en relat i 
veurem com les seves vides es van teixint, o 
esquinçant, o cosint, o apedaçant. I els sentirem 
propers, malgrat la distància geogràfica, perquè els 
seus sentiments són els nostres i ens hi reconeixem en 
cada petit gest, en cada emoció..  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00553873

